
ZARZĄDZENIE NR 23/2017
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. „Przebudowa budynku OSP Wąsosz-

Łaziec w m. Wąsosz”

Na podstawie art. 19 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                 
(Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 2/2017 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wąsosz- Łaziec w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Konopiska do przeprowadzenia i przygotowania 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. "Przebudowa budynku OSP 
Wąsosz-Łaziec w m. Wąsosz", zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. "Przebudowa budynku OSP Wąsosz- Łaziec w m. Wąsosz" 
zwaną dalej „Komisją" w składzie:

1) Andrzej Jarosz - Przewodniczący

2) Kinga Zygier - z –ca Przewodniczącego

3) Anna Ciura - sekretarz

4) Marcin Kulej- członek

5) Jacek Ślusarczyk- członek

2. Komisja (przeprowadza postępowania) odbywa posiedzenia, w co najmniej 3 osobowym składzie, w tym 
z udziałem Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 2. Podstawowym zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, dokonanie oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu, 
badanie i ocenianie złożonych ofert i przedstawianie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 3. 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca 
Przewodniczącego.

2. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4. Komisja przestrzega Regulaminu Pracy określonego w załączniku do zarządzenia Wójta Gminy 
Konopiska nr 6/2017 z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania 
zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Konopiska oraz uchwalenia Regulaminu pracy tej Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek 
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